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Vies d’accés




Tenir el títol de graduat en ESO
Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar (FP-1)
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés
als cicles de grau mitjà
 Haver superat el segon curs de BUP
 Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de
qualificació professional inicial (PQPI)
 Tenir el títol de formació professional básica
 Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys
Les persones que no compleixen cap dels requisits, han de
superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi s’han de tenir
com a mínim 17 anys.

DOBLE TITULACIÓ
Cures Auxiliars
d’Infermeria
+
Atenció a Persones en
Situació de Dependència

DOBLE TITULACIÓ: CAI +APD = 2 CURSOS
Mòduls dels cicles
CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:
￭ Operacions administratives i documentació
sanitària
￭ L’ésser humà davant la malaltia
￭ Benestar del pacient
￭ Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les
necessitats de l’ésser humà
￭ Higiene del medi hospitalari i neteja del material
￭ Tècniques d’ajuda odontològica
ATENCIÓ A PERSONES SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA:
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭
￭

Organització de l’atenció a les PSD
Atenció i suport psicosocial
Característiques i necessitats de les PSD
Teleassistència
Suport domiciliari
Suport a la comunicació
Destreses socials
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

Durada 2.607 hores

Formació en centres de treball
￭ D urada total: 600 hores
￭ F CT CAI: 300 hores
￭ F CT APD: 300 hores

Què t’oferim

Competències generals

√ Matrícula parcial

￭ És competència general d'aquest tècnic proporcio-

√ Semipresencialitat

nar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les

√ Preus públics

condicions sanitàries del seu entorn: com a membre

√ Estudis reconeguts a l’àmbit europeu

d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'aten-

√ Reconeixement de l’experiència laboral

ció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència del diplomat d'infermeria o si escau, i també,

Cerca el teu futur professional

com a membre d'un equip de salut en l'assistència
derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la su-

Sortides professionals
○ Centres d’Atenció Primària
○ Centres hospitalaris
○ Centres odontològics

○ Centres residencials
○ Centres de persones amb necessitats específiques

pervisió corresponent.
￭ Atendre les persones en situació de dependència,
en l'àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir
i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a
la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de
prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan

Què puc estudiar després?

sigui necessari.

Cicles Formatius de Grau Superior de diferents famílies, com per exemple:

Inserció laboral

￭ Sanitat
￭ Serveis socioculturals i a la comunitat
￭ Hoteleria i turisme

￭ 79% dels titulats que treballa ho fa en el sector.

￭
￭
￭
￭

Administració i gestió
Informàtica i comunicacions
Seguretat i medi ambient
Agrària, etc

